OBEC HUSLENKY
Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného
dne 29. 5. 2017 v obřadní síni obecního úřadu
Přítomní:

Surala Oldřich, Mgr. Jurčíková Helena, Václavíková Jana, Schildberger Tomáš, Vozák Antonín
ml., Mgr. Kopecká Jarmila, Ing. Straděj Zdeněk, Surovčák Marian, Rožnovják Gustav, Hrňa
Jaroslav, Ing. Václavík Josef
Omluveni:
Vozák Antonín st., Čapák Miroslav, Bc. Schön Martin, Světinský Jiří
Hosté:
p. Trlicová – účetní OÚ Huslenky, p. Jurčík, p. Bosová, p. Bos
Začátek:
17:00 hod
Zapisovatel: Ing. Markéta Zuzaňáková

1. Zahájení

Pan starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce a přivítal přítomné zastupitele a hosty. Konstatoval, že
dnešní zasedání bylo řádně svoláno a byli pozváni všichni členové OZ.

2. Schválení programu, účast

V době zahájení zasedání je z 15-ti členů OZ přítomno 11 členů OZ (viz prezenční listina) a tudíž dnešní
zasedání je schopno jednat a usnášet se.
K usnesení OZ č. 18 ze dne 15. 03. 2017 nebyla na OÚ vznesena ani jedna připomínka, tudíž je platné.

Program: viz pozvánka
Starosta navrhuje rozšířit a upravit program o body:
1. Projednání rozparcelování pozemku p. č. 6563/11 v k.ú. Huslenky - tento bod zařadit do programu
jako bod programu č. 11
2. Prodloužení splaškové veřejné kanalizace „Hrachoveček ke Kovaříkům“ - tento bod zařadit do
programu jako bod programu č. 12
Starosta oslovuje zastupitele, zda někdo z nich chce doplnit program, nikdo nedoplňuje.
 hlasování o programu:
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje program zasedání ZO č. 19.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

3. Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise, určení zapisovatele
Ing. Zuzaňáková Markéta
předseda: Mgr. Jurčíková Helena
členové:
Vozák Antonín ml., Ing. Václavík Josef
 hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Volba ověřovatele zápisu - navrženi:
Václavíková Jana
Mgr. Jarmila Kopecká
 hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky určuje ověřovatele zápisu Janu Václavíkovou a Mgr. Jarmilu
Kopeckou, návrhovou komisi ve složení Mgr. Helena Jurčíková, Antonín Vozák ml. a Ing. Josef
Václavík a zapisovatelem určuje Ing. Markétu Zuzaňákovou.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Zapisovatelka:
Volba návrhové komise - navrženi:
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4. Kontrola usnesení a zápisu 18. zasedání OZ ze dne 15. 3. 2017

Na základě schváleného programu jednání OZ pan starosta podal zprávu o plnění usnesení z minulého
zasedání ZO. K usnesení ze zastupitelstva obce č. 18 nebyla vznesena ani jedna připomínka, tudíž je
platné. Ověřovatelé zápisu: Jiří Světinský a Gustav Rožnovják nevznesli k zápisu námitek.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce Huslenky č. 18.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5. Volba

delegáta za obec Huslenky na valnou hromadu společnosti Vodovody a
kanalizace, a.s. Vsetín

Starosta obce seznámil zastupitele obce s volbou delegáta za obec Huslenky na valnou hromadu
společnosti Vodovody a kanalizace, a.s. Vsetín. Záležitost byla projednána na radě obce Huslenky č. 51
dne 20. 3. 2017 a ta doporučuje jako delegáta za obec Huslenky starostu obce Oldřicha Suralu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje starostu obce Oldřicha Suralu jako delegáta na valnou
hromadu společnosti Vodovody a kanalizace a.s. Vsetín, konanou dne 1. června 2017.
 hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

6. Účetní závěrka k rozvahovému dni 31. 12. 2016

Účetní obce p. Trlicová seznámila zastupitele obce s účetní závěrkou sestavenou k rozvahovému dni 31.
12. 2016 (Rozvahu, Výkaz zisků a ztrát, Přílohu, Zprávu o přezkumu hospodaření za r. 2016,
Inventarizační zprávu za r. 2016).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje Účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016
(Rozvahu, Výkaz zisků a ztrát, Přílohu, Zprávu o přezkumu hospodaření za r. 2016, Inventarizační
zprávu za r. 2016).
 hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

7. Závěrečný účet obce Huslenky za rok 2016

Účetní obce p. Trlicová seznámila zastupitele obce se závěrečným účtem obce Huslenky za rok 2016, viz
příloha č. 1.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje Závěrečný účet obce Huslenky za rok 2016 bez výhrad.
 hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

8. Rozpočtové opatření č. 1

Účetní obce p. Trlicová seznámila zastupitele obce s rozpočtovým opatřením č. 1, viz příloha č. 2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje Rozpočtové opatření č. 1, viz příloha.
 hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
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9. Návrh na odkup pozemku p. č. 5471/2 o výměře 21 m2 v k.ú. Huslenky

Místostarostka obce seznámila zastupitele obce s návrhem na odkup pozemku p. č. 5471/2 o výměře 21 m2
v k.ú. Huslenky od p. Kalivodové – část pozemku p. Kalivodové byla se souhlasem majitelky použita na
opravu cesty k Šulákům v Bratřejůvce, strany se domluvily, že zábor bude zaměřen a obec si tuto část
odkoupí, byl vypracován GP, viz příloha č. 3.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje odkup pozemku p.č. 5471/2 o vým. 21 m2, v k.ú. Huslenky,
který byl GP č. 1891-2/2017 ze dne 10. 5. 2017, vyhotovený Ing. Trčálkem, Geodetické práce,
IČ: 05934681, Ústí 12, Vsetín, oddělen z původního pozemku p.č. 5471 v k.ú. Huslenky, od p.
Kalivodové, Huslenky 410, za cenu 50,- Kč/1m2 a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.
 hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Návrh na odkup pozemků p. č. 4997/4 o výměře 383 m2 a p. č. 4956/7 o výměře 1.200
m2, vše v k. ú. Huslenky

10.

Starosta obce seznámil zastupitele obce s návrhem na odkup pozemků p. č. 4997/4 o výměře 383 m2 a p. č.
4956/7 o výměře 1.200 m2, vše v k. ú. Huslenky od p. Debské, viz příloha č. 4. Záležitost byla projednána
na OR č. 53 dne 10. 4. 2017, ve které byl požádán lesní hospodář o posouzení nabídky a navrhl cenu za
pozemky ve výši 20.000,- Kč. Paní Debská souhlasí s navrhovanou cenou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje odkup pozemků p.č. 4997/4, o vým. 383 m2 a p.č. 4956/7, o
vým. 1.200 m2, oba v k.ú. Huslenky od p. Debské, Petrovice 1, Štoky, oba pozemky dohromady za
cenu 20.000,-Kč a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.
 hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

11.

Projednání rozparcelování pozemku parc. č. 6563/11 v k.ú. Huslenky

Místostarostka obce seznámila zastupitele obce s postupem řešení záležitosti ohledně rozparcelování
pozemku parc. č. 6563/11 v k.ú. Huslenky. Tento pozemek je dle územního plánu určen pro zástavbu.
Odhad investičních nákladů na provedení IS v této lokalitě je cca 2,4 miliony korun, viz příloha č. 5. ZO by
mělo postupně tuto lokalitu řešit směrem k budoucí výstavbě, protože právě z důvodu budoucí možné
výstavby tehdejší zastupitelé tento pozemek do územního plánu navrhli.
p. Jurčíková – můj názor je ten, že pokud je tento pozemek v územním plánu určen pro výstavbu, měli
bychom tuto lokalitu takto řešit, náklady na zasíťování a komunikaci jsou vysoké, ale věc bychom mohli
řešit postupně, navrhuji začít rozparcelováním pozemku geodetem dle zastavovací studie od Alfing Zlín,
která byla zpracována ve verzi, kterou zastupitelstvo schválilo již v ZO č. 14.
p. Rožnovják – nutno spočítat, jestli to (pozemky) bude prodejné a za jakou cenu
p. Jurčíková – navrhuje, aby se pozemek rozparceloval geodetem dle schválené studie
p. Surovčák – jaká je odhadovaná cena za m2?
p. Jurčíková – odhad je cca 500 Kč/1m2??? teď to přesně neurčíme
p. Trlicová – při prodeji pozemků obec platí DPH
p. Schildberger – navrhuji prodat pozemky po rozparcelování Huslenčanům za nižší cenu
- zajímalo by mě, kolik občanů, kteří se zde narodí, zůstane v Huslenkách a kolik odejde
- rozparcelovat daný pozemek a jít s cenou dolů pro Huslenčany
p. Rožnovják – nápad p. Schilbergera je rozumný, ale se sníženou cenou lze pokrýt náklady?
p. starosta – jsme na začátku, v prvním kroku bych řešil rozparcelování
p. Straděj – cena za rozparcelování nebude tak vysoká
p. Václavík – pokud obec chce tento záměr realizovat a lidé chtějí stavět a shánějí stavební pozemky,
navrhuji, aby se realizace infrasktruktury zbytečně neprotahovala, ale aby se to připravilo a zrealizovalo
např. do dvou let
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje geodetické rozparcelování pozemku p.č. 6563/11 v k.ú.
Huslenky podle Zastavovací studie Huslenky pro plochu SO.3 č. 33 od firmy Alfing Zlín s.r.o.
 hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

12.

Prodloužení splaškové veřejné kanalizace „Hrachoveček ke Kovaříkům“

Místostarostka obce seznámila zastupitele obce se záležitostí ohledně prodloužení splaškové veřejné
kanalizace „Hrachoveček ke Kovaříkům“. Jde o prodloužení hlavní stoky kanalizace DN 250 v
Hrachovečku ke Kovaříkům č.p. 317 a č.p. 331. Jedná se o úsek cca 90 m, viz příloha č. 6. Nejprve se musí
vypracovat projektová dokumentace dané trasy kanalizace a vyřídit stavební povolení.
p. Schildberger – musí se věc dotáhnout i papírově, ne jen ústně, je nutné získat souhlas majitelů RD, že se
opravdu na kanalizaci připojí
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje prodloužení veřejné splaškové kanalizace “Hrachoveček ke
Kovaříkům“, pouze však za podmínky, že majitelé RD č.p. 317 a č.p. 331 v k.ú. Huslenky dají obci
Huslenky písemný souhlas, že se ke zrealizované kanalizaci závazně připojí. V případě, že souhlas
bude obci předán, zastupitelstvo pověřuje starostu k zadání vypracování projektové dokumentace a
zajištění příslušného stavebního povolení na tuto akci.
 hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

13.

Připomínky členů zastupitelstva a občanů
p. starosta – do konce června p. Světinský předloží (spustí) zrekonstruované webové stránky, měl
předložit dnes na ZO, ale z pracovních důvodů se omluvil, navrhuji řešit další postup ohledně této
věci na radě obce
- p. Surovčák – kam zmizela brána na Celnici? Už jsem na to upozorňoval v minulém zastupitelstvu.
- p. Jurčíková – mám informace od ředitelky p. Sívkové – brána byla demontována, aby byla
opravena, ale její stav byl tak špatný, že již nešla opravit, proto byla dána do šrotu
- p. Surovčák – podle mě branka ve šrotu není, kde tedy je? Částečně asi vím, kde se momentálně
nachází, nová brána by stála 15.000,-Kč
- p. Vozák ml. – a kde tedy je?
- p. Surovčák – to nebudu říkat, pak už by tam nemusela být
- p. Surovčák – není vyřešená záležitost ohledně ztraceného dřeva na Celnici
- p. Kopecká – p. Surovčák má problém se zaměstnancem firmy SOH, sleduje ho a zjišťoval
informace i o tom, kde je brána z celnice a vzal si do hlavy, že vzal i nějaké dřevo z Celnice, přitom
tento zaměstnanec je bezproblémový a slušný člověk
- dochází k výměně názorů p. Surovčáka a p. Kopecké, jejich debata přestává být věcná, do jejich
debaty proto vstupuje starosta a ukončuje ji z důvodu, že zastupitelstvo má řešit podstatné věci, ne
domněnky a žabomyší války a že ho mrzí, že zastupitelé nemají dotazy na důležité investiční akce,
které se aktuálně v obci realizují - z toho důvodu bere p. Surovčákovi slovo a informuje
zastupitelstvo o právě probíhajících investičních akcích:
- bude dokončena oprava hřbitova a zastávek v Kychové
- tento týden se začne natírat střecha v MŠ Údolí
- o prázdninách se bude rekonstruovat sociální zařízení v ZŠ Huslenky
- dále čekáme na dotace na chodník na Uherskou, v polovině června budeme vědět, jestli dotace bude či
ne
- obec také zadala zpracování projektové dokumentace na opravu mostu v Černém
-
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- probíhá rekonstrukce silnice II/487 a rovněž každý týden probíhá kontrolní prohlídka stavby obecních
objektů (aktuálně chodníky) s technickým dozorem obce, zápis z kontrolních dnů bude zastupitelům
rozesílán
- p. Schildberger - rekonstrukce silnice se letos nestihne, už teď jsou ve skluzu
- p. starosta – postupují dle harmonogramu, s objekty obce Huslenky začali dříve, takže v tomto jsou
popředu, ohledně prací na mostě u Pokorných – zde je zbrzdilo počasí a náhlá povodeň, ale akce by
měla být dokončena v termínu, v současnosti se dělají protlaky pro VO pod chodníky
- p. Schildberger – jednali jste s p. Trtíkovou ohledně prodeje jejích pozemků na starém hřišti?
- p. Jurčíková – odprodej jsme s p. Trtíkovou neřešili, protože ona mne oslovila ohledně nájmu ne
ohledně prodeje pozemků, nájem jsme řešili v radě, ale momentálně staré hřiště není vůbec
využíváno, proto jsme nájem neuzavřeli. Odprodej jsme vůbec neřešili, jinak ale myslím, že kdyby
pozemky na starém hřišti p. Trtíková měla zájem obci prodat, že by to bylo dobré, záleží ale, kolik
by to stálo
- Vozák ml. – navrhuji, aby místostarostka oslovila p. Trtíkovou ohledně možného prodeje těchto
pozemků
- p. Schildberger – ptám se na to proto, že se ke mně dostal návrh na vybudování dětského hřiště u
odpočívadla, nemám k tomu však materiály, v Huslenkách není žádná klidová zóna, hřiště pro děti
- p. Vozák ml. – před fotbalovým hřištěm je rozjednáno vybudování nového hřiště pro děti
- p. Schildberger – příští rok můžou být dotace na vybudování dětských hřišť
- p. Václavíková – chtělo by to nějaké co nejvíce bezúdržbové
- hosté - manželé Bosovi – máme zájem o pozemek na Cihelně, jsme při tom názoru, že možnost
výstavby by se měla ze strany obce připravit co nejdříve, je hodně mladých rodin, které mají zájem
stavět a nemají kde, my chceme v Huslenkách zůstat. V případě, že někdo z Huslenek koupí
pozemek a pak ho prodá a odejde, jde právně ošetřit v kupní smlouvě např. právem zpětného
odkupu.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí připomínky členů zastupitelstva obce a hostů
z dnešního zasedání, viz zápis.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

14.

Závěr
Starosta obce poděkoval členům OZ za účast a zasedání ukončil v 18:25 hod.
Zapsala: Ing. Markéta Zuzaňáková
Zápis byl vyhotoven dne 31. 5. 2017

Jana Václavíková v. r.
ověřovatel zápisu

Mgr. Helena Jurčíková v. r.
místostarostka
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Mgr. Jarmila Kopecká v. r.
ověřovatel zápisu

Oldřich Surala v. r.
starosta obce
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